
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá  
č.10 /2009 zo dňa 3.12.2009  

o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta    
Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby  

 
Mesto Spišská Belá  v zmysle ustanovenia § 4, ods. 3, písm. p) a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 72 ods. 2 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
 

Článok 1. 
 Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

  
1. Toto nariadenie upravuje podrobnosti: 
a/ o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby, 
b/ o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, 
c/ o poskytovaní starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby,  
d/ o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, 
e/ o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb. 
 
 

Článok 2 
§ 2 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a konanie o 
odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na 
podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu. 
2. Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva Mestu Spišská Belá, na Mestský 
úrad v Spišskej Belej – odbor vnútornej správy. 
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely 
odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o 
zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä: 
a/ meno a priezvisko žiadateľa /fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, 
b/ dátum narodenia 
c/ adresa pobytu 
d/ rodinný stav, 
e/ štátne občianstvo 
f/ druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená a ak ide o sociálne služby v 
zariadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu. 
5. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 
až 51 zákona o sociálnych službách. 
6. Mesto  Spišská Belá na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotoví posudok o 
odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným 
stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných 
sociálnych aktivitách, 



c) návrh druhu sociálnej služby, 
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
7. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu. Rozhodnutie za mesto sa vydáva v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 
podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou. 
9. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mestský 
úrad, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu. 
 

Článok 3 
§ 3 

Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb 
 

1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto 
činností, ktoré sú zamerané na: 
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej 
začlenenia do spoločnosti, 
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 
osoby, 
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 
2. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie 
jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy: 
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, 
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, 
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 
(ďalej len „dôchodkový vek“), 
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo 
g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. 
3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 
osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny. 
4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje 
bezodkladné riešenie sociálnou službou. 
 

§ 4 
Druh a forma sociálnej služby 

1. Mesto Spišská Belá poskytuje podľa druhu sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo  nepriaznivého zdravotného stavu, ktorými 
sú: 
 a) poskytovanie sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe,   ktorá je odkázaná na 
pomoci inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3) zákona č. 448/2008 Z.z. ,ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu  - Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Popradská 11, Spišská Belá 
 b) opatrovateľská služba, 
 c) odľahčovacia služba 
 d) denné centrum 
 
2. Mesto Spišská Belá poskytuje nasledovné sociálne služby (podľa formy) : 
a) terénna sociálna služba - sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí,   
b) pobytová forma sociálnej služby v zariadení – poskytovaná vtedy, ak súčasťou sociálnej služby 
je ubytovanie.   



c) iná forma sociálnej služby, poskytovaná najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných 
technológií, ak je to účelné. 

 
Článok 4 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
 

§ 5 
1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. Je 
to pobytová forma sociálnej služby. Dĺžku pobytu v tomto zariadení je možné predĺžiť.  
2. V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa   
a) poskytuje  
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo, 
- sociálna rehabilitácia, 
- ošetrovateľská starostlivosť, 
- ubytovanie, 
- stravovanie, 
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

 
§ 6 

Úschova cenných vecí 
 

1. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov 
prijímateľa, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania 
starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na 
základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na peňažnom účte občana. Pri uzatváraní zmluvy o 
úschove sa primerane použijú ustanovenia § 747 – § 753 Občianskeho zákonníka. Zariadenie  si 
vedie samostatnú evidenciu uzavretých zmlúv o úschove. 
2. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. 
3. Zariadenie jedenkrát za kalendárny polrok vykoná inventarizáciu uschovaných cenných vecí a 
jedenkrát za kalendárny štvrťrok peňažnej hotovosti. 
4. V prípade úmrtia prijímateľa služieb, zariadenie do troch pracovných dní vyhotoví protokol o 
majetku a veciach prijímateľa, vrátane cenných vecí a tento majetok prihlási do dedičského konania. 

 
 

§ 7 
Výška úhrady za služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby 

  
1. Ubytovanie v zariadení na jeden deň na prijímateľa sa určí ako súčet násobku dennej sadzby 
úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy spoločných 
priestorov, a to sumou 0,23 €  (7,-Sk ) za 1 m2 podlahovej plochy. 
Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a na osobu  
a)  o 0,33 € (10,-Sk), ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba. 
b)  o 0,16 €  (5,-Sk),  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby. 
 
2. Výška dennej úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, v 
závislosti od stupňa odkázanosti určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, sa určuje 
nasledovne : 

II. stupeň....................................................................................................0,80 €  (24,10 Sk) 
III. stupeň ................................................................................................. 1,06 €  (31,93 Sk) 
IV. stupeň ................................................................................................. 1,39 €  (41,87 Sk) 
 V. stupeň ................................................................................................. 1,82 €  (54,82 Sk) 
VI. stupeň ................................................................................................. 2,22 €  (66,88 Sk) 
 

3. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie  a údržbu bielizne a šatstva v zariadení sa určuje na sumu  
0,25 € (7,53 Sk) denne .                                                                                                                              
 



4. Výška úhrada za celodenné stravovanie sa určuje na sumu 2,99 € (90,07Sk) na jeden deň a  
jednu osobu.  

 
§ 8 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení opatrovateľskej služby  
 

1. Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v zariadení sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 
30– násobok dennej sadzby za činnosti uvedené v  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z..  Mesačná úhrada 
sa uhradí do 10. dňa v mesiaci za prebiehajúci mesiac. 
2. Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení, sa úhrada alebo jej časť vráti alebo 
tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je úhradu povinný platiť podľa zákona č. 
448/2008 Z. z., doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v 
danom mesiaci poskytované. 
3. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti a 
iné činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na 
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa 
nedohodnú inak. 
4. Nezaplatená úhrada alebo jej časť, je pohľadávkou mesta. Peňažné pohľadávky nezanikajú smrťou 
občana, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu. Ak občan, ktorý bol povinný platiť úhradu  
zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť sa uplatňuje v dedičskom 
konaní.  
5. Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu, zomrie, mesto prihlási pomernú časť 
zo zaplatenej úhrady za dni neposkytovania opatrovateľskej služby do aktív dedičstva po tomto  
občanovi.  
6. Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z., spojené s 
poskytovaním sociálnej služby, sa určia pevnou sumou vo forme zmeny tohto nariadenia a to  po 
vypracovaní posudkov o odkázanosti na sociálnu službu všetkých klientov  zariadenia v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z.  
  

§ 9 
Spôsob zabezpečenia stravovania v zariadení 

 
1. Stravovanie v zariadení sa poskytuje občanom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení 
a zamestnancom zariadenia. 
2. Stravovanie v zariadení možno poskytovať aj ostatným fyzickým osobám, ak to kapacita 
stravovacej prevádzky umožňuje, pričom nesmie byť ovplyvnená kvalita stravy a jej prioritné 
podávanie pre klientov zariadenia. 
3. Fyzickým osobám, ktorým sa poskytuje stravovanie podľa ods. 2, platia úhradu za celkovú hodnotu 
stravy. 
4. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia. 
5. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na druh podávanej stravy. Jedálny lístok 
zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia, jej členom je aj lekár. 
6. Rozdiely v stravných jednotkách v jednotlivých dňoch sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, 
aby stravná jednotka bola v priemere za deň dodržaná. 
7. Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, ohľadom na vek a zdravotný stav 
klientov zariadenia. 
 

§ 10 
Výška úhrady za stravovanie v zariadení 

 
1. Stravná jednotka pre občana v zariadení je vo výške 2,99 € (90,07 Sk), pričom sa poskytujú 
raňajky, obed, večera a jedno vedľajšie jedlo. 
2. Hodnota stravnej jednotky predstavujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú 
náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Za režijné náklady na prípravu stravy 
sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky (najmä mzdy zamestnancov 
stravovacej prevádzky a poistné; energie; vodné a stočné; vývoz odpadu; čistiace 
a dezinfekčné prostriedky; pranie; osobné, ochranné a pracovné prostriedky; opravy a údržba 
technológie a priestorov stravovacej prevádzky). Režijné náklady sa určujú z nákladov za 
predchádzajúci kalendárny rok. Režijné náklady na prípravu stravy si stanoví a do celkovej hodnoty 
stravy započíta zariadenie  prvýkrát od 01. 07. 2010 (najneskôr musia byť stanovené do 30.11.2010). 



3. Výška úhrady za stravovanie v zariadení sa určí počtom odobratých jedál zodpovedajúcich 
celodennému stravovaniu vo výške hodnoty stravy. 

 
Článok 5 

Opatrovateľská služba 

 
§ 11 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá: 
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 
zákona č. 448/2008 Z. z., 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona č. 448/2008 Z. z. 
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. zákona č. 448/2008 Z. z.. 
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
osobitného predpisu, ak zákon č. 448/2008 Z. z. neustanovuje inak, 
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto 
nákazou. 
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe: 
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, 
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne. 

 
§ 12 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu – za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti 
o domácnosť a základné sociálne aktivity 

 
1. Medzi sebaobslužné úkony patrí: 
a) Hygiena: 
I. osobná hygiena 
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, 
make-up, odlíčenie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, príp. 
medikamentov), 
II. celkový kúpeľ 
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa 
vykonáva vždy vo vani, alebo v sprchovom kúte), 
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu: 
- porciovanie stravy, 
- obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 
- kŕmenie a pomoc pri pití, 
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva: 
- sprievod na toaletu, 
- pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 
- účelná očista po toalete, 
- sprievod z toalety, 
- podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), 
- ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky), 
d) Obliekanie, vyzliekanie: 
- výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
- obliekanie, obúvanie, 
- vyzliekanie, vyzúvanie, 
e) Mobilita, motorika: 
- sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 
- pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 
- polohovanie, 
- pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), 
- obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 



 
2. Sebaobslužné úkony sa nespoplatňujú ( § 72 ods. 7 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. ). 
 
3. Úkony starostlivosti o domácnosť sa spoplatňujú nasledovne:  
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru .................................. 0,49 € (14,76 Sk) / deň 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla....................................................... 0,66 € (19,88 Sk) / deň 
c) donáška jedla – obeda.................................................................................. . 0,33 € (9,94   Sk) / deň 
d) nevyhnuté činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti /bežné upratovanie, úprava lôžka, umytie  
    riadu/   .............................................................................................................0,39 €  (11,75 Sk) / deň 
e) práce spojené s udržiavaním domácnosti – upratovanie: /umývanie podlahy, umývanie a 
dezinfekcia WC, umývadla, vane, prezlečenie posteľnej bielizne, vysávanie obytného priestoru/ 
1 izbový byt..............................................................  1,65 €   ( 49,72 Sk ) / deň  
2 izbový byt............................................................... 1,99 €   ( 59,95 Sk ) / deň 
3 izbový byt + rodinný  dom ...................................... 2,65 €  ( 79,83 Sk ) / deň 
( suma sa násobí koeficientom  1,5 , ak  ďalší člen domácnosti nepoberajúci sociálnu službu nemôže 
zo zdravotných dôvodov zabezpečiť práce spojené s udržiavaním domácnosti )  
f) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere ........... 0,66 € (19,88 Sk) /deň 
g) pranie osobnej a ostatnej bielizne v pračke.................................................. 0,20 € (6,02 Sk) / kg 
    žehlenie osobnej a ostatnej bielizne /1 dávka z práčky/...............................  0,20 € (6,02Sk) 
h) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách 
a ich čistenie .................................................................................................... 0,33 € ( 9,94 Sk) / deň 
i) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony 
spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb, hlásenie porúch ) 
                                                                                                                           0,33 € ( 9,94 Sk) / deň 
 
4. Výška úhrady za základné sociálne aktivity sa určuje nasledovne: 
a) sprevádzanie: 
- na lekárske vyšetrenie, do soc. zariadení  .................................. .............      0,33 € ( 9,94 Sk) / deň  
- vybavovanie úradných záležitostí .................................................................. 0,33 € ( 9,94 Sk) / deň 
- do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania....................................  0,33 € ( 9,94 Sk) / deň 
- pri záujmových činnostiach............................................................................. 0,33 € ( 9,94 Sk) / deň  
- na verejné podujatia..................................................................................... .  0,33 € ( 9,94 Sk) / deň 
b) predpísanie liekov......................................................................................    0,16 € ( 4,82 Sk) / deň  
5. Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní 
úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie sa poskytuje bezplatne. 
6. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“) v hodinách podľa zmluvy v určenom čase 0,43 € 
(12,95Sk) / hod. 
7. Výška celkovej sumy úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určuje, ako 22– 
násobok dennej sadzby za úkony starostlivosti o domácnosť a iné činnosti. Mesačná úhrada sa uhradí 
do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci  mesiac . 
 

§ 13 
Odlahčovacia služba 

 
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 
    s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá 
    opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
    postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 
    opatrovanie vykonávať. 
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na 
    účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. 
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané 
    dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom 
    roku. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe žiadosti predloženej v primerane dostatočnej 
    časovej lehote. 
4. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v 
    rámci odľahčovacej služby terénnou sociálnou službou, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o 
    jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít. 

 



 
 

§ 14 
Denné centrum 

 
1.  V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom. 
2.  V dennom centre sa najmä 
a) poskytuje sociálne poradenstvo, 
b) zabezpečuje záujmová činnosť. 
 
 

Článok 6 
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

§ 15 
 

1. Na žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31.12. 
    2008 a na rozhodnutia o poskytovaní sociálnych služieb právoplatne vydaných do 31.12. 2008 
    podľa doterajšieho nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov sa primerane použijú 
    prechodné ustanovenia právnych predpisov účinných od 01.01.2009 (najmä § 106 zák. č. 
    448/2008 Z. z. o sociálnych službách ). 
2. Toto nariadenie  schválilo MsZ v Spišskej Belej   na svojom zasadnutí dňa 3.12.2009 uznesením č.    
    174/2009. 
3. Týmto nariadením sa ruší nariadenie mesta č. 5/2003 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej    
    služby a o úhradách za opatrovateľskú službu  a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení  
    opatrovateľskej služby v znení neskorších predpisov. 
4.  Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných  
     poslancov.  
 
 

§ 15 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.   

 
 
  
 
 
 
                                                                             ........................................................ 
                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak 
                                                                                             primátor mesta 
  

 

 

 

 
 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa 16.11.2009   pečiatka     podpis: ................................. 

 

 

 



 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

dňa : 4.12.2009      pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

dňa : 20.12.2009  pečiatka      podpis: ............................ 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť : 

 

 

dňa :  1. 1.2010  pečiatka      podpis: ............................ 

 

 

  
 
 

  


